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 اهواحدة واهخيسوً اهحولت                  اهيسٌح أكوال                    برٌبيج أٌوار نبشفت        

 
ٌخبتؼ  خلدٖى ُذٍ اهشوشوج ُّٕ خدح فٕ ُذا اهولبء اهجدٖد يً ترٌبيج أٌّار نبشفج. ٖشرٌب أً ٌردة تم ضدٖلٕ اهيشخيؼ 

إؽجبة اهٌبس يً دّهَ، نيب ٖدث يوٖئج تبهدنيج، ييب أذبر . هلد خنّوى اهيخّوص ٖشّػ اهيشٖخ تأكّال ؽد«أكوال اهيسٌح»ؽٌّاً: 
 .بٌَ اإلهِٕؽوٓ شوعأٖظًب أنّدح 

 

أً خنًّ اهيرانز اهؾوٖب يً ٌضٖتم؟ ُّل خخشبجر يؼ  ل خشؾٓ دائيًب يشخيؾٕ هودضّل ؽوٓ اهيرنز األّل؟ ُّل خعوةُ 
فشد اإلٌشبً، ّاهخٕ رتيب يً اهؾول اهشوتٖج اهخٕ ُخ اٗخرًٖ ّخظدٕ تِى فٕ شتٖل يضبهدم أٌح أّاًل؟ ُّل خؾوى أً األٌبٌٖج ُٕ

فبهعبهة ّفٕ اهيلبتل أير جٖد أً ٖجخِد اإلٌشبً ّٖخؾة هودضّل ؽوٓ ينبٌج أفظل.  خؤدٔ تَ إهٓ خضرفبح ّأؽيبل غٖر شوٖيج.
هٓ اهيرنز اهيريّق، ٖشؾٓ ٌدّ اهٌجبح اهتبُر ّاهخفّق ؽوٓ اٗخرًٖ. ّنذهم اهؾبيل ّاهيّغف اهوذاً ٖتذالً اهجِد هنٕ ٖضال إ

 ّٖدضداً ٌخٖجج خؾتِيب. هنٌٌب فٕ هلبء اهّٖى ال ٌخددد ؽً ُذٍ اهٌبدٖج اإلٖجبتٖج يً اهعيّح ّاالجخِبد.
 

لد غٌّّا أً اهيشٖخ أخٓ هٖؤشس يونّخًب أرظٖب، ّتيب فٖخٌبفشًّ ؽوٓ اهيرانز األّهٓ. ّفٕ زيً اهيخّوص اهيشٖخ نبً خاليٖذٍ 
. ٌلرأ فٕ اإلٌجٖل اهيلدس يب ّرد ؽً أٔ فٕ يونّح اهلل  ً ٖنًّ هِى يرنزًا يريّكًب فٕ ُذا اهٌغبى اهجدٖدأٌِى يً خاليٖذٍ فال تّد أ

 ُذا اهيّظّػ: 
 
« :ًَ ٌَُسوَع َكبِئِوٌ ًِ ُهَو َأِػَظُى ِفً َيَوُنوِث اهسََّيبَواِث؟»ِفً ِجْوَم اهسَّبَػِت َجَلدََّى اهجَّاَلِيٌُذ ِإَهى  ٌِِه َوَهّدا َوَأَكبَيُه ِفً َفَدَػب ٌَُسوُع ِإ« َفَي َه

ًِ َجِدُخُووا َيَوُنوَث اهسََّيبَواِث. َفَي»َوِسِطِهِى َوَكبَل:  ًِ َهِى َجِرِجُؼوا َوَجِصٌُروا ِيْثَل اأَلِواَلِد َفَو ٌَْفَسُه ِيْثَل هَذا َاْهَحقَّ َأُكوُل َهُنِى: ِإ ًِ َوَضَغ 
ٌٌِ َيبَواِث.اْهَوَهِد َفُهَو اأَلِػَظُى ِفً َيَوُنوِث اهسَّ ًِ َأِػَثَر َأَحَد هُؤاَلِء اهصَِّغبِر اْهُيْؤِي ًٌِ. َوَي ًِ َكِبَل َوَهّدا َواِحّدا ِيْثَل هَذا ِببِسِيً َفَلِد َكِبَو ًَ َوَي

ٌٌِل ِهْوَؼبَهِى ِي ٌُْغَرَق ِفً ُهجَِّت اْهَبِحِر. َو ٌُِلِه َحَجُر اهرََّحى َو ًِ ٌَُؼوََّق ِفً ُػ ٌِْر َهُه َأ ٌٌِل ِبً َفَخ ًِ َو ًَ اْهَؼَثَراُث، َوهِن ًِ َجْأِج ًَ اْهَؼَثَراِث! َفاَل ُبدَّ َأ
ًِ اهَِّذي ِبِه َجْأِجً اْهَؼْثَرُة! ٌَْسب  فبتلّا يؾٌب.  تِذٍ اهفلرثاًٗ (. شٌخأيل 6-1:::)تشبرث يّخٓ«ِهذِهَم اإِل

 
غٌّا أٌَ يخّوص اهيشٖخ ؽّيً ُّ أؽغى فٕ يونّح اهشيّاح؟ أٔ فٕ اهيونّح اهشيبّٔ اهذٔ أً اهخاليٖذ شأهّا اهٌُب هٌالدغ 

 ّ ً ُـى يـب تٌِٖـشٖؤششَ ؽوٓ األرط. ّفٕ ينبً آخر يً اإلٌجٖل ٖخترٌب اهتشٖر يركس أً خاليٖذ اهيشٖخ نبٌّا ٖخجبدهًّ فٖي
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 األؽغى. ّهنٕ ٖؾّويِى اهيشٖخ درشًب أخٓ تّهد ّأكبيَ فٕ ّشعِى.

 
األّالد تضفج ُبيج أٌِى ال ٖؾخيدًّ ؽوٓ ٌفّشِى، تل دائيًب ٖوجؤًّ هونتبر. ُّى تبهخبهٕ ال ينبٌج هِى ّال ٌفّذ، ّال  ٖخيٖز

ّّ أ اهيرانز. ّٖشٖر األّالد إهٓ ضفج ُبيج أخرْ أال ُّٕ ضفج اهخّاظؼ. ُذا يب كضدٍ اهيشٖخ ؽٌديب عوة يً ٖشخعٖؾًّ خت
ؽوِٖى أً ٖضٖرّا أّاًل يذل األّالد تال ينبٌج ّال ٌفّذ، ّأً ٖخدّوّا نبألّالد تضفج أٔ . خاليٖذٍ أً ٖرجؾّا ّٖضٖرّا يذل األّالد

ال ٖشؾّا ٌدّ اهيرانز األّهٓ، ّأً ٖظؾّا نل ذلخِى تبهلل. فنيب ٖوجأ األّالد إهٓ اهنتبر ّٖذلّا تِى، ُنذا  اهتراءث ّاهتشبعج. ّأً
 ؽوٓ اهخاليٖذ أً ٖظؾّا نل ذلخِى تبهلل اٗة اهشيبّٔ. فِّ اهذٔ ٖدّرتِى ّٖلّدُى هيب فَٖ األفظل هِى. 

 
أُوٖخِى ألٔ يرنز يريّق. ُل بر اهٌفس، يلّرًٖ تؾجزُى ّؽدى ّفٕ ٌفس اهّكح ؽوِٖى أً ٖخدّوّا نبألّالد تضفج اهخّاظؼ ّإٌن

نل يً ٖظؼ ٌفشَ  ألًخؾوى يشخيؾٕ أً اهخّاظؼ ُّ يً أُى اهضفبح اهخٕ ٖجة أً ٖخدّوٓ تِب اإلٌشبً فنٖف تبهيؤيً تبهيشٖخ؟ 
ًِ َو»ّهِذا خبتؼ اهيخّوص اهيشٖخ ددٖذَ كبئاًل: ٖرخفؼ نيب كبل اهيشٖخ فٕ يٌبشتج أخرْ.  ٌَْفَسُه ِيْثَل هَذا اْهَوَهِد َفُهَو اأَلِػَظُى َفَي َضَغ 

ؾَ اهلل أٔ ؽوٓ اإلٌشبً اهيؤيً تبهيشٖخ أً ٖضتخ يذل اهّهد أّاًل، ّّٖخظؼ ّٖخخّوٓ ؽً أٌبٌٖخَ، دٌٖئذ ٖرف .«ِفً َيَوُنوِث اهسََّيبَواِث
  ّٖؾعَٖ اهيرنز اهالئق تَ، ّٖضتخ ؽغٖيًب فٕ يونّح اهلل اهرّدٕ، ّهٖس األرظٕ.

 
ذى اٌخلل اهيشٖخ هوددٖد ؽً أُيٖج كتّل األّالد أّ اهٌبس اهظؾفبء أّ اهفلراء، ّؽدى إُبٌخِى أّ زجرُى. ّأٌٌب ؽٌديب ٌلتوِى 

أّ اهيؤيًٌٖ اهضغبر تَ. ّأٌَ األجدر يً اهذٔ خأخٕ تَ األّالد  خبتؼ يدذرًا يً إؽذبرّادخريٌبٍ. ّهِذا ٌفشَ ٌنًّ كد كتوٌب اهيشٖخ 
 ظؼ دجر اهّردٓ دّل ؽٌلَ ُّٖولٓ فٕ اهتدر.اهؾذرث، أً ُّٖ

 
اهنرٖى، اخظخ هٌب يً ددٖد اهيخّوص اهيشٖخ أٌَ هنٕ ٌدخل إهٓ يونّح اهلل، أٔ ٌدضل ؽوٓ خالص اهلل ّغفراٌَ يشخيؾٕ 

، ّأً ٌذق تَ، ٌّؤيً تؾيوَ اهنفبرٔ يب أؽوٌَ اهيشٖخ ؽً ٌفشَاهنبيل، ؽوٌٖب أً ٌرجؼ ٌّضٖر يذل األّالد. أٔ ٌضّدق نبألّالد 
ُل خؾوى يشخيؾٕ أٌَ هٖس يً اهشِّهج أً ٌضٖر يذل األّالد؟ فوٖس شِاًل أً ٌخٌبزل ؽً نترٖبئٌب ّأٌبٌٖخٌب، يً أجوٌب ؽوٓ اهضوٖة. 

يٌّب أّاًل أً ٌضٖر  شوتٖج. هنً ُذا ُّ يب ٖعوتَ اهللّأً ٌخّاظؼ، ٌّخخّوٓ ؽً نل يب ّرذٌبٍ ٌّخخزٌَ يً يؾوّيبح خبعئج ّيفبُٖى 
 يذل األّالد هنٕ ٌدخل إهٓ يونّح اهلل. 
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ٖلّرًّ ّنيب ذنرٌب كتل كوٖل إً األّالد ٖخدّوًّ تضفج اهتراءث، ّاهذلج أٔ خضدٖق يب ٖلّدى هِى يً يؾوّيبح. ّفٕ ٌفس اهّكح 

ٖجة أً ٌلدى ؽوَٖ ُّ اإلكرار  ُل خؾوى يشخيؾٕ أً أّل أير. ُّذٍ ضفج ُبيج هودضّل ؽوٓ خالص اهلل. تؾجزُى ّؽدى أُوٖخِى
ً ٖغفر خعبٖبٌب ّٖرديٌب ِّٖتٌب هاهلل  تِذٍ اهدلٖلج فئً ى ٌخّاظؼ ٌّلّرّيب هذٌتًّ ّتدبجج إهٓ خترٖر اهلل هٌب؟ أٌٌب ٌدً خعبث ّي
ّأٌَ  ٌشبً خبعئ،بهٕ ال ٖلر تٌفشَ أٌَ إفٌِبم يً ٖغً أٌَ إٌشبً ضبهخ ّٖلّى تبهفرائط ّاهّاجتبح اهدٌٖٖج، ّتبهخاهخالص اهنبيل. 

 تدبجج إهٓ اإلٖيبً تؾيل اهيشٖخ اهفدائٕ يً أجوَ ؽوٓ اهضوٖة، هنٕ ٌٖبل اهغفراً ؽً خعبٖبٍ. 
 

ّاٗخر ؽّشبر يً جتبث أٔ يً اهيخزيخًٖ دًٌٖٖب، ؽً إٌشبًٌٖ ضؾدا إهٓ اهِٖنل هٖضّوٖب. ّادد فرٖشٕ  خدّدد اهيشٖخ يّرث تيذٍل
ٖلّى تّاجتبخَ اهدٌٖٖج. أيب اهؾّشبر فلد كرػ أٌَ ، ّ أٌَ هٖس يذل تبكٕ اهٌبس األشرارًا اهللاهظرائة اهغبهيًٖ. فضّوٓ اهفرٖشٕ شبنر

ٌَِرَفُغ »ٌُّب ؽّوق اهيشٖخ كبئاًل:  ِى ارديٌٕ أٌب اهخبعئ.ؽوٓ ضدرٍ كبئاًل: اهّو  ًِ َّ ُنلَّ َي ًَ َذاَم، أَل ٌِِجِه ُيَبرَّّرا ُدو ٌََزَل ِإَهى َب َّ هَذا  ِإ
ٌَجَّ ٌَِرَجِفُغِضُغ، َوَيٌَْفَسُه  ٌَْفَسُه  (. هلد ؽبد اهؾّشبر اهخبعئ اهذٔ اؽخرف تخعبٖبٍ إهٓ تٖخَ يتررًا يً 1::1:)تشبرث هّكب«ًِ ٌََضُغ 

 ؟ ّيؤيًٌب تفداء اهيشٖخ هم ّخضّوٕ نيب ضّوٓ اهؾّشبر عبهتًب رديج اهلل ،خرام يشخيؾٕ خؾخرف تأٌم خبعئخعبٖبٍ. فِل 
 

 


